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О Б Я В Л Е Н И Е 

Община Смолян обявява срок за набиране на заявления, заедно с 
необходимите документи, за заемане на длъжностите Медицинска 

сестра/фелдшер и Рехабилитатор , от 04 до 15 юни 2018 г. включително

 по Социални  услуги делегирани от Държавата дейности 

Конкурс за подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна 
среда от Звено за услуги в домашна среда  

за следните длъжностите: 

Медицинска сестра/фелдшер 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
• Степен на образование – висше, полувисше – специалист или бакалавър, 

специалност „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“ 
• Минимален професионален опит – 1 година 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите: 
• Да е дееспособно лице; 
• Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не лишено 

по съдебен  
3. Допълнителни изисквания: 

• Готовност за работа по график; 
• Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet; 
• Умения и нагласа за работа с деца/младежи и възрастни хора с увреждания. 

4. Кратко описание на основните задачи: 
Извършва манипулации, съгласно компетентностите и квалификацията си, като  
обработване на декубитални рани, поставяне на инжекции и др. Дейностите се 
извършват в дома на потребителя, при необходимост и  по предварително 
изготвен график. Води документация относно извършените манипулации на 
потребителите. 
 
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор - 40 часа месечно до 
31.12.2018 г. 
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                                                         Рехабилитатор 

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
• Степен на образование – висше, полувисше – специалист или бакалавър, 

специалност „Рехабилитатор/кинезитерапевт“ 
• Минимален професионален опит – 1 година 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите: 
• Да е дееспособно лице; 
• Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не лишено по 

съдебен  
3. Допълнителни изисквания: 

• Готовност за работа по график; 
• Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet; 
• Умения и нагласа за работа с деца/младежи и възрастни хора с увреждания. 

4. Кратко описание на основните задачи: 
Осъществява рехабилитация при хора преживели инфаркт, инсулт, хирургични 
интервенции и други болести засягащи възможността за предвижване. Дейностите се 
извършват в дома на потребителя при необходимост и  по предварително изготвен 
график. Води документация относно извършените манипулации на потребителите. 
 
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор- 40 часа месечно до 
31.12.2018 г. 
 

 
     I. Начин за провеждане на конкурса: 

• 1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените 
документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на 
обявлението.  
Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те 
удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 
До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими 
документи. 
 

• 2 - ри етап: Интервю - в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията 
на представените документи. 
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ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура: 
 
      Кандидатите за участие в подбора представят  следните документи: 

• Заявление за кандидатстване по образец; 
• Автобиография; 
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителни квалификации; 
• Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 
• Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е 

приложимо; 
•  Декларация от лицето, че е съгласно да се използват и обработват личните данни 
 
Образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на интернет 
страницата на Община Смолян, на адрес:  www.smolyan.bg или в деловодството на общината. 
 
      ІII. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Документи за участие в подбора се подават от публикуването на обявата до 
15.06.2018 г. включително, всеки работен ден от 8,30 до 18,00 часа в Приемна №1 – 
Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 лично 
от кандидатите или от техни упълномощени представители.  

За повече информация Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 3, стая 330, или 
на телефон 0301/67648. 
 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и в 
електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .  
 
 
 
 
 


